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Ata da Terceira Audiência Pública do Legislativo Municipal e do 

Executivo Municipal de Salgado Filho/PR referente ao Segundo 

Quadrimestre do Exercício Financeiro do ano de dois mil e dezoito. 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e 

trinta minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua Rui 

Barbosa - nº60 - Centro – Salgado Filho/PR reuniram - se o Presidente da Câmara 

Senhor Doelio da Silva Rosa, os Senhores Vereadores, Secretários Municipais, 

servidores do Legislativo Municipal, Servidores do Executivo Municipal e munícipes 

em geral, para acompanhar a Audiência Pública referente à prestação de contas do 

segundo quadrimestre do exercício financeiro de dois mil e dezoito, do Legislativo 

Municipal, conforme publicação do Edital no Jornal Tribuna Regional. O Contador do 

Legislativo, Cleber Diego Toigo, apresentou todos os valores pertinentes ao Segundo 

Quadrimestre do corrente ano, ou seja, o valor do repasse efetuado pelo Executivo 

Municipal no período correspondente aos meses de Maio a Agosto de 2018 foi de R$ 

200.000,00 (Duzentos mil reais). Totalizando os gastos do quadrimestre, em um valor 

de R$ 154.552,75 (Cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e cinco centavos). Sendo com Vencimento e Vantagens Fixas R$ 108.048,94 

(Cento e oito mil, quarenta e oito reais, e noventa e quatro centavos); Obrigações 

Patronais R$ 22,690,22 (Vinte e dois mil, seiscentos e noventa reais  e vinte e dois 

centavos); Outras Despesas Variáveis Pessoal R$ -. Diárias R$ 525,00 (Quinhentos e 

vinte e cinco reais); Material de Consumo R$ 1.400,54 (Um mil, quatrocentos reais e 

cinquenta e quatro centavos); Passagens e Despesas com Locomoção R$ -; Serviços 

Terceiros Pessoa Física R$ -; Serviços Terceiros Pessoa Jurídica R$ 21.888,05 (Vinte e 

um  mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinco centavos); Equipamento e Material 

Permanente R$ -. Foi realizado demonstrativo de especificação de Despesas Orçadas e 

Despesas Empenhadas. Dirimidas todas as dúvidas referentes à prestação de contas da 

Câmara Municipal. Na Sequência da Audiência Pública as 14:00 horas foi realizada a 

Prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao Segundo Quadrimestre do 

exercício financeiro de dois mil e dezoito, conforme publicação do Edital no Jornal 
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Tribuna Regional. O Contador do Executivo, Maicon André Hendges, apresentou todos 

os valores pertinentes ao Segundo Quadrimestre do corrente ano. Demonstrativo de 

Receitas Arrecadadas. Receitas Correntes com Deduções: Fundo de Participação dos 

Municípios – FPM R$ 2.616.255,60 (Dois milhões, seiscentos e dezesseis mil, duzentos 

e cinquenta e cinco mil reais, sessenta centavos); Imposto Territorial Rural – ITR R$ 

105,85 (Cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos); Imposto de Circulação 

Mercadorias e Serviços – ICMS R$ 1.071.298,63 (Um milhão, setenta e um mil, 

duzentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos); IPVA R$ 22.730,98 (Vinte e 

dois mil, setecentos e trinta reais e noventa e oito centavos); Imposto de Produtos 

Industrializados – IPI R$ 19.052,07   (Dezenove mil, cinquenta e dois reais e sete 

centavos); Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - União R$ 7.133,64  

(Sete mil, cento e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos);  Total Arrecadado 

FUNDEB R$ 551.734,11 (Quinhentos e cinquenta e um mil, setecentos e trinta e quatro 

reais e onze centavos). Receitas Correntes: Sistema Único de Saúde – SUS R$ 

268.909,48 (Duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e nove reais e quarenta e oito 

centavos); Total de Receitas Correntes: R$ 6.394.010,29 (Seis milhões,  trezentos e 

noventa e quatro mil, dez  reais e vinte e nove centavos). Receitas de Capital. 

Transferências da União: R$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais). Transferências dos 

Estados R$ 13.000,00 (Treze mil reais); Convênios da União R$ 59.060,00 (Cinquenta 

e nove mil e sessenta reais); Convênios dos Estados R$ 849.224,28 (Oitocentos e 

quarenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos). Total de 

Receitas de Capital: R$ 1.303.474,82 (Um milhão, trezentos e três mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos); Total arrecadado no quadrimestre R$ 

7.697.485,10 (Sete milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e 

cinco reais e dez centavos). Demonstrativos das Despesas Empenhadas: Câmara 

Municipal R$200.000,00 (Duzentos mil reais); Gabinete do Prefeito R$ 83.891,92 

(Oitenta e três mil, oitocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos); 

Secretaria de Administração R$ 1.208.466,08  (Um milhão, duzentos e oito mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e oito centavos); Secretaria da Fazenda R$ 

93.055,28 (Noventa e três mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos); 

Secretaria de Educação Cultura e Esportes R$ 1.340.595,51 (Um milhão, trezentos e 
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quarenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos); 

Departamento de Saúde R$ 1.584.818,24 (Um milhão, quinhentos e oitenta e quatro 

mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos); Secretaria de Viação Obras e 

Urbanismo R$ 1.813.068,84 (Um milhão, oitocentos e treze mil, sessenta e oito reais e 

oitenta e quatro centavos); Secretaria de Assistência Social R$ 242.569,35 (Duzentos e 

quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos); 

Secretaria Agricultura Pecuário e Meio Ambiente R$ 292.901,51 (Duzentos e noventa e 

dois mil, novecentos e um reais e cinquenta e um centavos).Administração Geral do 

Município R$ 184.858,92 (Cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e  cinquenta e oito  

reais e noventa e dois centavos); Demonstrativo da Despesa com Pessoal % Dispendido 

com pessoal para fins do limite 46,92%. Aplicação do FUNDEB Mínimo: 60%; 

Aplicados no FUNDEB 93,06%; Aplicação FUNDEB Máximo 40%; Aplicados 6,89%. 

Total aplicado Educação 29,49 %; Manutenção da Saúde: Aplicação em Ações e 

Serviços Públicos de Saúde s/ a Receita de Impostos Líquida e Transferências 

Constitucionais e Legais - Limite Mínimo: 15%; Total de Despesas com Saúde: R$ 

1.584.818,24 (Um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e 

vinte e quatro centavos); Total aplicado na saúde 19,49%. Dirimidas todas as dúvidas e 

não havendo mais nada para tratar, foi encerrada a presente Audiência Pública. Eu Carla 

Luciane Barcarol, Agente Legislativa lavrei está ata que será assinada pelos presentes. 

 


